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Vuosi on jo muutamia kuukausia sitten
vaihtunut ja kevät alkaa olla parhaimmillaan;
aurinko lämmittää ja hanget loistavat
valkeina. Omasta mielestäni eletään yhtä
vuoden hienoimmista ajoista.
Lippukunnassa tämä vuodenaika tarkoittaa
sitä, että vuosikokous on ohi ja osa
toimijoista
on
vaihtunut
uusiin.
Hallitukseenkin saatiin uusia virkistäviä
tuulia.
2
Kiho 1-2006

Uusien virkailijoiden lisäksi vuosikokouksessa
hyväksyttiin mm. toimintakertomus viime
vuodelta sekä toimintasuunnitelma tälle
vuodelle. Normaalien vuosikokouskäytäntöjen
lisäksi
hyväksyttiin
keskipitkätähtäin
lippukunnalle. Se kattaa kolme teemaa, joita
toteutetaan seuraavat viisi vuotta.

Kaikkein arkisin ja lähimpänä jokaista
hemeläistä teemoista on partio-ohjelma,
joka kattaa kaiken sen mitä partiossa
tehdään. Pyrimme siihen, että kaikissa
tapahtumissamme näkyy partiomaisuus ja
että toimintamme on selkeämpää ja
tavoitteellisempaa. Tätä varten kolkat
ottavat käyttöönsä Kolkkavihkon keväällä.
Vartiolaiset ja vaeltajat saavat toimintansa
rungoksi uuden parannellun vartio- ja
vaeltajaohjelman, “Ruskean Linjan”, josta jo
viime Kihossa mainitsin.
Lippukunnan jatkuvuuden ja kehittymisen
kannalta keskitytään tulevina vuosina
johtajien koulutukseen ja pestaukseen.
Pestattaessa uusi toimija, pestaaja ja
pestattava käyvät nk. pestikeskustelun,
jossa keskustellaan tehtävän kuvasta ja
asetetaan tavoitteita ja välitavoitteita siksi
määräajaksi, minkä hän tointa hoitaa. Tätä
varten johtajisto on tehnyt vihkon, jossa
kerrotaan jokaisen johtajan tehtävistä,
haasteista, koulutuksesta ja tukihenkilöistä.

Kolmantena teemana on yhteydenpidon
kasvattaminen erityisesti vanhempiin. Tämä
siksi, että tahdomme vanhempien paremmin
tietävän partion tavoitteista sekä niistä
välineistä, joilla tavoitteisiin päästään.
Lisäksi tahdomme myös parantaa ulkoista
tiedotustamme niin viikoittaisen kokousten
kuin retkienkin suhteen.
Jos tahdot tietää enemmän vuosikokouksen
linjauksista
ja
etenkin
keskipitkästä
tähtäimestä, niin vieraile lippukunnan
kotisivuilla osoitteessa http://heme.partio
.net. Siellä pääsee paremmin tutustumaan
strategian tavoitteisiin ja välineisiin.
Hyvää kevättä kaikille ja tehdään tästä
ikimuistoinen partiovuosi!
PERDA

Tulethan mukaan
partioparaatiin Su 23. 4.
näyttämään, että HeMe on
aina HeMe!
PS. Muistathan ruskean partiopaidan!

"Minun kultani kaunis on,
vaik'on hampaat isohkot!"

K a n s i
Kuvaaja:
LAKU

Uudet luudat lakaisevat niin lippukunnassa
kuin Kihossakin, siispä kannat kattoon ja
talikolla tantereeseen. Siitäkin huolimatta, ei
makeaa mahan täydeltä ja muistakaa pestä
suunne kunnolla.
Kuva on talviretkeltä 2006 ja kuvassa
HeMen ikioma epävirallinen sokerihiiri Elli.
3
Kiho 1-2006

Reseptirinkka
Olennainen osa kaikenlaisia partiotapahtumia
on ruoka. Koska paras ateria kokataan aina
leiriolosuhteissa,
on
reseptien
oltava
suhteellisen
yksinkertaisia.
Etsimme
hemeläisten käyttöön joukon enemmän tai
vähemmän tuttuja ja koeteltuja ruokalajeja,
joita voi kokeilla vaikka heti seuraavalla
retkellä.
AVARUUSOMENA
Iänikuisen avaruusbanaanin ykköshaastaja,
joka on erittäin herkullinen ja sopii loistavasti
valmistettavaksi nuotiolla.
Tarvitset:
1 iso ja punainen omena
kanelia
sokeria
voita
Leikkaa omenasta irti siemenkotelo ja kanta.
Laita juuri valmistamaasi reikään nokare
voita sekä kanelia ja sokeria maun mukaan.
Aseta omenasta leikkaamasi kanta takaisin
ikään kuin kanneksi, kääri hela hoito folioon
ja viskaa nuotioon. Odottele hetki ja nauti
antaumuksella!

KALTIAISET
Kaltiaiset ovat erämiehen ruokaa: ne
valmistetaan sadetakin päällä ja paistetaan
laakeilla kivillä nuotion loimussa!
Tarvitset:
3dl ruisjauhoa
1dl vehnäjauhoa
ripaus suolaa
1tl leivinjauhetta
vettä
Mittaa kuivat aineet sadetakille ja tee
jauhoihin “kraateri”. Kaada siihen vettä ja
sekoita samalla. Taikina saa olla puolikovaa.
Leivo
taikinasta
kämmenen
kokoisia
kakkaroita. Nakkaa eli rei’itä leipäset ennen
paistoa niin ne kypsyvät nopeammin. Aseta
luomuksesi paistumaan laakealle kiville
nuotion lämpöön. Itse valmistamasi leivät
maistuvat parhaiten lämpiminä voin ja kahvin
kera nuotion äärellä, ystävien seurassa ja
erämaan ympäröidessä.

RETKEILIJÄN PÄIVÄLLINEN
Nuotiolla on kiva tehdä ruokaa retkeillessä.
Voit kääräistä folioon kokonaisen päivällisen
helposti ja vaivattomasti ja tuloksena on
herkullinen ja monipuolinen ateria!
Tarvitset:
100g jauhelihaa pihviksi muotoiltuna
1 porkkana ohuina viipaleina
½ perunaa ohuina viipaleina
½ sipulia ohuina renkaina
2 kaalinlehteä
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Aseta kaalinlehti foliolle ja sen päälle puolet
vihanneksista.
Jauheliha
asetetaan
vihannesten päälle ja maustetaan suolalla ja
pippurilla. Sen jälkeen loput vihannekset
asetetaan lihan päälle. Peitä lopuksi
kaalinlehdellä ja kiedo folio tiukaksi paketiksi.
Valmis paketti kypsennetään hiilloksella
paistaen. Ensin toiselta puolelta 20 minuuttia
ja sitten 15 toiselta. Paketin voi tehdä
valmiiksi jo kotona ja laittaa reppuun
odottelemaan nälän yllättämistä!

OMATEKOINEN TEE
Kaikki pitävät teestä. Omatekoista teetä voit
retkellä parhaiten tehdä tuoreista tai
kuivatuista lehdistä, kukista ja marjoista.
Kannattaa
kokeilla
myös
erilaisia
makuyhdistelmiä!
Tuoreena käytettäviksi sopivat parhaiten
koivun,
ahomansikan,
mustikan,
maitohorsman, apilan, vadelman ja pihlajan
lehdet sekä kuusen- ja männynkerkät.
Kuivattaviksi
sopivat
hyvin
koivun,
ahomansikan, mustikan, vadelman, puolukan,
ja pihlajan lehdet sekä mesiangervon,
siankärsämön, kamomillasaunion ja kanervan
kukat. Ruusunmarjat sopivat myös hyvin
kuivattavaksi, ja lisäksi ne sisältävät paljon
C-vitamiinia.
Kerää lehdet mielellään juuri ennen kukintaa
ja kukat juuri kukkien auettua. Kaikilla retkillä
ei välttämättä ole mahdollisuutta kuivata
kasveja, mutta Kämppiksillä sitä voi kokeilla
uunissa kaikkein alhaisimmassa lämpötilassa.
uuninluukku hitusen raollaan. Pitemmän aikaa
vievä kuivaus onnistuu myös ripustamalla
kasvit katonrajaan kuivumaan.

Valmista
tee
panemalla
teeainekset
kaatoastiaan ja kaada kiehuva vesi päälle.
Anna hautua muutama minuutti. Kaada
juoma kuppiin, ja laimenna tarvittaessa
kiehuvalla vedellä, sekä makeuta hunajalla
tai sokerilla. Teetä voi helposti keittää myös
trangialla. Ellet halua lehdenpalasia suuhusi
kupinpohjalta, voit kaataa juoman ensin
siivilän tai teesihdin läpi, tai soveltaa
edellisessä
Kihossa
ilmestynyttä
sukkahousuniksiä.
Kuivattuja
yrttejä
tarvitaan reilu teelusikallinen kupilliseen
vettä, tuoreita n. 4 kertaa enemmän.
KARHUA KAHDELLE
Kaada keskikokoinen karhu (muista hankkia
ensin pyyntilupa!). Nylje ja puhdista ruho.
Veistä haluamastasi kohdasta kaksi sopivan
kokoista siivua. Paista trangian pannulla
voin, sipulin ja mustapippurin kanssa, kunnes
pihvi on mielestäsi sopivan kypsää (toimitus
suosittelee kypsäksi paistamista mahdollisten
tautiriskien minimoimiseksi). Nauti mukavan
ihmisen seurassa, kyytipojaksi mehua tai
vettä.
K I LTA
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Talviretki

Taas oli jokavuotisen lippukunnan yhteisen
talviretken aika! Päämäärä oli tällä kertaa
pääkaupunkiseudun partiolaisten leirikeskus
Inkoossa. Tässä kuulet mitä kaikkea taas
tapahtui!
PERJANTAI:
Lähdimme normaaliin tapaan Komiolta noin
viiden ja kuuden välillä. Matka taittui
busseilla. Kolkat ja vartsut menivät eri
busseilla, koska osanotto leirille oli niin suuri.
Matka kului nopeasti jutellen ja vaihdellen
kuulumisia.
Perillä kannoimme rinkat ja yhteiset kamat
leirikeskukseen tai mikä lie. Matka oli noin
100m. Todella PITKÄN ja RASITTAVAN
kävelymatkan jälkeen kaikki olivat ihan puhki,
huh.
Sen jälkeen oli vuorossa tutustumis- ja
lämmittelyleikkejä ulkona, olihan ulkona aika
huimasti
pakkasta,
mutta
olimme
pukeutuneet sen mukaisesti, joten se ei
haitannut. Retkiryhmätkin taidettiin siinä
välissä jakaa.
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Minun, eli Unikon ryhmässä olivat Jaffa, Dödö
ja ryhmän vj Muikkuliini, ja kolme
kolkkatyttöä Nepo, Namu ja Amppari.
Ryhmämme nimi oli MaGnustit...
Sitten kolkat menivät sisälle syömään. Se,
mitä oli ruokana, ei selvinnyt meille, koska
me vartsut lähdimme pystyttämään telttoja
ja kamiinoita. Teltat olivat kuin taikasauvan
iskusta valmiita ja sisälle sitten äkkiä vaan.
Nyt sitten selvisi mitä oli ruokana, eli karjalan
piirakoita ja munavoita makaronisalaatin
kera. Nam. Kokkeina olivat iki-ihanat Elli,
Luumu ja Nipsu. Sitten kolkat kai menivät
iltapesulle ja nukkumaan. Vartiolaiset sopivat
vielä yöllisistä kipinämikon vuoroista, sun
muista ja kai me menimme jo siinä piakkoin
nukkumaan telttoihimme.

LAUANTAI:
Heräsimme ihanan lämpimiin telttoihimme.
Sitten
syömään
suklaapuuroaamiaista.
Suklaisen aamiaisen jälkeen nostettiin lippu.
Lipunnostajia en muista, minä se en ainakaan
ollut.
Johtajat
kertoivat
lipunnoston
yhteydessä päivän ohjelmasta.
Ensimmäinen ohjelma olikin rastirata. Me
MaGnustit lähdimme ensimmäisinä 1. rastille:
aiheena oli tehdä muroista, suklaasta ja
kermasta leivonnaisia. Tämä oli yksi
parhaista rasteista monien mielestä. Muita
rasteja olivat esim. vetää toista pulkassa
tietyn matkaa, tehdä narulla kuvioita ja
naruhippaa, narulabyrintti ja iltanuotioesityksen suunnittelu, jossa annettiin avuksi
lappuja, joissa luki missä esitys tapahtuu,
keitä henkilöitä esityksessä on, yms. Kivoja
ne kaikki kumminkin oli ja johtajille kiitos
kekseliäisyydestä.
Kun kaikilla rasteilla oli käyty, korvapuustien
ja pinaattikeiton herkullinen tuoksu tunkeutui
jo
nenään
keittiörakennuksesta.
Pian
pääsimme
syömään.
Ruuan
jälkeen
harjoittelimme iltanuotioesityksiä. Pian oli
vuorossa yksi retken kohokohta: Präisis.

SUNNUNTAI:
Sunnuntaina heräsimme hyvin levänneinä. Oli
taas aamiaisen vuoro. Sen jälkeen kaikki
pakkasivat omat kamat kasaan ja veimme ne
ulos, jotta sisällä voisi siivota. Ennen
siivousta oli kuitenkin lipunnosto.
Sitten purimme teltat, kopistelimme matot ja
lakaisimme kaikki talot joissa olimme olleet.
Toiset olivat ahkeria, toiset taas karkasivat
pulkkamäkeen,
mutta
kaiken
saimme
siivotuksi. Siivouksen jälkeen kolkilla oli vielä
kansallisuustietovisa. Se oli samantyyppinen
kuin vartiolaisten lintuaiheinen, näissä
molemmissa oli ääniä ja lauluja joita täytyi
arvata ja kuvia joista arvattiin esim. mikä
lintu tai minkä maan lippu oli kyseessä.

Se vasta oli hauskaa ja lumista. Leikimme
myös pipoa ja kaikenlaisia muita kivoja
ulkoleikkejä. Huh, kun aika kului nopeasti.
Olimme olleet ulkona taas monta tuntia.
Leikkiessä tulikin jo hirveä nälkä, siis oli taas
vuorossa herkullinen päivällinen.
Sitten oli kolkkien aika mennä saunaan.
Vartiolaiset vuorostaan pääsivät kohottamaan
eläintuntemustaan
lintuaiheisella
tietovisalla. Toiset pärjäsivät hyvin, toiset
hiukan heikommin, ja kolkat menivät ulos
leikkimään ulkoleikkejä ja laskemaan mäkeä.
Sitten olikin vuorossa iltanuotio, joka
tavalliseen talviretkitapaan oli tietysti sisällä.
Näimme mitä hienoimpia esityksiä, joista
erityisesti
haluaisin
mainita
kokkien
mukaansatempaavan taidokkaan, hip-hophenkisen
Freestyler-spektaakkelin.
Lauloimme myös kivoja leirilauluja Puuman
säestäessä kitaralla. Sitten oli vartsujen
saunavuoro. Kun olimme olleet saunassa, oli
iltapalan
vuoro
niin
kolkilla
kuin
vartiolaisillakin. Me nukuimme toisen yön
sisällä. Pian kaikki nukahtivat väsyneinä
päivän puuhista.

Tietovisat olivat tosi kivoja. Lopuksi söimme
vielä tosi hyvää pizzaa, nam. Sitten oli
lipunlasku ja kotiinlähtö. Taas ihana
talviretkemme
oli
mennyt
ja
kaikki
muistelevat sitä varmasti vielä vuoden
aikana ja odottavat innolla seuraavan
vuoden talviretkeä.
Kiitoksia kaikille todella hauskasta retkestä!!
U NIKKO
Kuvat:LAKU
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Tähdet kertovat
-Hallitus 2006
Yhtä varmana kuin verot ja kuolema koitti
myös HeMen Vuosikokous, joka nimesi uuden
ja uljaan hallituksen. Sen jäsenet eivät ole
eilisen
teeren
poikasia
ja
heidän
veistokselliset piirteensä ovat varmasti
kaikille tutut. Mutta heidän perimmäinen
luonteensa, ah, siinäpä arvoitus! Onneksi
Kihon toimitus turvautui järeisiin aseisiin:
tutkiva journalisti matkusti tapaamaan
kunnioitettua mestari Zouta. Erakkona
vuorilla elävä mestari Zou tutki vanhoja
kirjoituksia ja tulkitsi sitten ikiaikaisen
kiinalaisen
horoskoopin
perusteella
Hallituksen jäsenien perimmäisen luonteen.
Kiinalainen
horoskooppihan
perustuu
kahdentoista vuoden kiertoon, jossa jokaista
vuotta hallitsee yksi eläintähtimerkki. Näin eri
merkin alla syntyneet ihmiset saavat erilaisia
ominaisuuksia.

Vierellä kipittää vikkelä ja nokkela Rotta,
tunnettu myös nimellä PS. Rotta puhuu
itsensä sulavasti tilanteesta kuin tilanteesta
ja saa valtavan viehätysvoimansa ansiosta
anteeksi nekin kerrat, kun unohtaa täyttää
lupauksensa.
Ajoittaisesta
neuroottisuudestaan Rotta on omiaan lpkja:n virkaan.

Seuraavaksi estradille marssivat voimaa ja
arvokkuutta huokuvat, hitaat ja hillityt
Puhvelit Pampula ja Pipari. Nämä
johtajatyypit suosivat perinteitä ja ovat
suuttuessaan nopeaotteisia ja armottomia.
He
paheksuvat
suuresti
kaikenlaista
flirttailua. Puhvelin rauhallisuus on valttia
Jaanalle
osoitetussa
taloudenhoitajan
hermojavaativassa työssä, yhtä lailla kuin
Tualta
luonnistuvassa
vaeltajien
kaitsemisessa, eli VVJJ:nä.

Ensimmäisenä esiin röhkii velvollisuudentuntoinen ja ajoittain sinisilmäinenkin Sika,
joka sikopaimenen huhuillessa vastaa nimeen
Perda. Elämäniloinen ja antelias Sika on
velvollisuudentuntoinen lippukunnajohtaja,
vaikkei voikaan vastustaa kunnon kemuja ja
juoruilua. Salaisuuksia ei siis parane hänelle
kertoa, ellei halua lukea niitä pian puiden
välistä.
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Vuorossa
on
ryhmän
tulisin
merkki,
intohimoinen ja uudistusmielinen lohikäärme,
joka myös Ellinä tunnetaan. Puoleensavetävänä, idealistisena ja suorasukaisena se
saa helposti ystäviä ja ihailijoita, mutta
varoituksen
sana
silti:
suuttuneen
lohikäärmeen viha on hirmuinen. Energisinä
ihmisinä
Lohikäärmeet
ovatkin
hyviä
nimeomaan lippukunnan sihteerin virkaan.

Hallituksen nuorin jäsen, Nipsu luikertelee
paikalle Käärmeen merkin alla. Viisaana,
romanttisena ja lähes yliluonnollisella
intuitiolla varustettuna Käärme hoitelee
Kolkkaveljesjoukon johtajan työn kuin vettä
vain. Ja hei, Käärmeelle ei tarvitse kertoa,
kuinka viehättävä se on. Se tietää sen
hyvin itsekin.

Mutta kuka pitkäkorva nyt loikkii paikalle?
Salaperäinen Jänis Late ei pidä hänkään juuri
muutoksista, jotka sekoittavat mukavan
elämän. Jänis inhoaa riitoja, mutta tarpeen
tullen siitä kuoriutuu kylmäverinen tappaja.
Yleensä se silti tyytyy rauhanomaisin keinoin
järjestämään Vartioikäisten veljesjoukkoa
pettämättömän tyylitajunsa mukaiseksi.

Kukkona tunkiolla keikkuu Suoma, tuo
sinnikäs ja suorapuheinen organisoija. Mikä
sopisikaan äänekkäälle Kukolle paremmin,
kuin tiedotusvastaavan virka? Toisinaan
yllättävän helläsydäminenkin Kukko ei epäröi
puhua nokkaansa puhtaaksi.

Kysyessäni, kuinka nämä kaikki merkit voivat
tulla toimeen keskenään, mestari Zou
hymyili viisaasti ja salaperäisesti, sekä
hihitteli partaansa. Toivomme tämän olevan
hyvä merkki vuoden 2006 Hallitukselle.
TINDE
Kuvat: LATE.

PEKKA JA MRX
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Kihon pettämätön tilastotieteilijöiden laatimaan kaavaan tehty ainutlaatuinen testi:

Minkälainen partiolainen
juuri sinä olet?
Hyvin helppoa (ja Demistä tuttua): valitse
yksi vaihtoehdoista (a, b, c, d), joka sopii
mielestäsi juuri sinulle parhaiten, ja merkitse
se ylös. Lopussa voit laskea pisteesi
taulukosta, ja katsoa, mikä neljästä
pääpartiolaistyypistä
olet
(ja
mitä
parannettavaa sinulla on). Muista, että
pisteiden määrä ei ole mitenkään sidoksissa
tyypin paremmuuteen. Eikä sitten fuskata,
muistathan vastata rehellisesti!
1. Parveesi/vartioosi/vaeltajiin tulee
uusi jäsen. Mitä teet kun tapaat hänet
ensimmäisen kerran?
a) Aloitat heti tenttaamisen, haluat olla
ensimmäinen joka tutustuu häneen
b) Teet nopean katsauksen ulkokuoresta:
onko hänessä partioainesta lainkaan?
c) Pohdit, onko tässä se sieluntoveri joka
haluaa kanssasi taata partioperinteiden
jatkuvuuden
d) Yrität hieroa ystävyyttä, hän ei vielä puhu
vain reduista ja iltanotskeista kuin kaikki
muut
2. Kimparin Kämpälle on aina kiva
mennä, sillä...
a) Saunassa kuulee kaikki kuumimmat juorut
b) Kukaan tuntematon (tai etenkään tuttu)
ei varmasti eksy sinne päinkään
c) Kämpän portailla voi pohtia syntyjä syviä
katsellen järvelle avautuvaa maisemaa
d) Siellä on juuri sopiva maasto testata uusi
suunnistusasu tosikäytössä
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3. Saat tietää, että parin kuukauden
päästä
on
lippukunnan
oma
partiotaitokilpailu. Mitä teet?
a) Alat heti treenaamaan, koskaan ei tiedä
jos joku yllätyshaastaja ilmaantuu
b) Pyydät
saada
päästä
suunnittelutoimikuntaan
ideoimaan
ja
ottamaan vastuutehtäviä
c) Mietit miten selittää koulukavereille
olevansa
koko
viikonloppu
tavoittamattomissa
d) Partiotaitokilpailut: mikä hyvä mahdollisuus
solmia uusia ihmissuhteita!
Kiho 1-2006

4. Lempiretkiruokasi on ehdottomasti...
a) Karkkiympyrä, muut ruuat voi salaa
haudata lusikalla maahan
b) Nuotiolla paistettu lettu mansikkahillolla
c) Lihapiirakka kaikilla mausteilla
d) Kaurapuuro voisilmällä ja sokerilla
5. Vaellus on tulossa ja sinun pitäisi
hankkia varusteet, mitä teet?
a) Olet jo aikoja sitten tilannut Partioaitan
nettikaupasta tuliterät tamineet
b) “Jos ukkini maiharit kestivät Talvisodan,
kestävät ne yhden vaelluksenkin!”
c) Päättelet pärjääväsi Nokian kumisaappailla
d) Ykkösvarusteet
(hygieniavälineiden
jälkeen)
ovat
ehdottomasti
hauskat
leiripaidat
6. Kihon toimittaja pyytää sinua
kirjoittamaan
talviretkestä
jutun
seuraavaan Kihoon, mitä teet?
a) Pohdit tekstissäsi kuinka partioihanteet
toteutuivat mielestäsi retkellä
b) Joudut paniikkiin, et ole ikinä ennen
kirjoittanut Kihoon, mitä jos joku tuttusi
lukee sen!
c) Jes! Nyt pääset paljastamaan, mitä
retkellä OIKEASTI tapahtui...
d) Voisit mainita jutussa että uusi Gore-textakkisi soveltui mainiosti räntäsäähän
7. Vuosittaisista partiotapahtumista
odotat eniten...
a) Parven/vartion/vaeltajien omaa retkeä
b) Piirin partiotaitokilpailuja
c) Hauskaa kesäleiriä
d) Arvokkaita itsenäisyyspäiväjuhlia
8. Vapaa-ajallasi...
a) olet partiolainen 24/7 ja toimit sen
mukaisesti, et ole erotellut partiota ja ns.
“siviiliä”
b) olet
tekemisissä
harrastukseesi
seurustelemalla muiden partiolaisten kanssa
c) partio on mielessäsi kun tutkiskelet
Partioaitan ensi kevään katalogia
d) partiolaisuutesi ei näy, tunnu, kuulu,
maistu tai haise sinusta ulospäin oikeastaan
mitenkään

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a
0 p.
0 p.
5 p.
15 p.
5 p.
10 p.
15 p.
10 p.

b
5 p.
15 p.
10 p.
0 p.
10 p.
15 p.
5 p.
0 p.

c
10 p.
10 p.
15 p.
5 p.
15 p.
0 p.
0 p.
5 p.

d
15 p.
5 p.
0 p.
10 p.
0 p.
5 p.
10 p.
15 p.

Jos sait:
0-30 pistettä,
Olet SOSIAALIPARTIOLAINEN.
Vastaus kysymykseen, miksi olet partiossa,
on helppo: kaverit. Olet se tyyppi, joka
tietää mitä, missä, milloin ja etenkin keillä on
meneillään,
ja
osaat
selvittää
(sekä
aiheuttaa) kaikenmoiset ihmissuhdesotkut.
Sinulta
liikenee
aina
aikaa
pieneen
supatteluhetkeen männyn takana, ja sinä
olet juuri se, jota konsultoidaan kun ollaan
täyttämässä Puiden välistä kuultua -palstaa.
Mutta tuletko koskaan miettineeksi, oletko
hyvä esimerkki muille partiolaisille?

61–90 pistettä.
Olet AATEPARTIOLAINEN.
Sinun isäsi tai äitisi (tai isoisäsi tai isoäitisi)
on myös mitä luultavimmin ollut aktiivinen
partiolainen. Heti kun tulit pikkukolkkana
partioon, tiesit, että tässä on sinun juttusi.
Olet jo nuorena parvessasi se aatteellinen
johtaja, joka valaa muihin partiohenkeä. Kun
muut sanovat haluavansa isona tulla
palomiehiksi tai sairaanhoitajiksi, sinä
haaveilet lippukunnanjohtajuudesta. Mutta
tiedätkö, että partio ei voi olla ainoa urasi
seuraavat 30 vuotta?

31–60 pistettä.
Olet VÄLINEPARTIOLAINEN.
Jos
sosiaalipartiolainen
tietää
kaiken
ihmissuhteista,
sinä
tiedät
kaiken
varusteista. Sinua ei nähdä rämpimässä
vanhoissa verkkareissa ja äidin kutomassa
villapaidassa, vaan viiletät uutuuttaan
kiiltävässä Gore-tex-haalarissasi, jota eivät
läpäise niin sade, tuuli, kuin hyttysen
pistotkaan.
Jos
joku
on
epävarma
kannattaako ostaa mieluummin hanhenvaiko sorsanuntuvamakuupussi, hän ottaa
sinuun yhteyttä. Mutta sinun kannattaisi
joskus
ottaa
hieman
mallia
aatepartiolaisesta,
sillä
partiossa
on
muutakin kuin vain hienot pelit ja vehkeet...

91–120 pistettä.
Olet KAAPPIPARTIOLAINEN
Kaappipartiolaisista puhutaan joskus myös
nimellä citypartiolainen, vaikka nämä kaksi
tyyppiä
hieman
eroavatkin
toisistaan.
Välttelet
koulukavereittesi
kanssa
partiopuheenaihetta, jos olet edes yleensä
kertonut
heille
että
harrastat
sitä.
Kaappipartiolaisuus on yleensä alkutaipaleen
epävarmuutta, joka haihtuu oman joukkonsa
löydettyään.
Voisit
nopeuttaa
sitä
ujuttamalla partiota tippa tipalta enemmän
lähipiirisi.
K ILTA
Kuva: LAKU
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Kihokasvo

Tällä kertaa Kihokasvon piinapenkkiin
istahtaa Marja “Parsa” Pankka, 20,
joka tunnetaan myös Laten isosiskona.
Kuvassa myös HeMen konkareiden, Tuula
Mbembelan poika (oik.) sekä Jassun ja
Lentsun nuorimmainen (vas).

Maria "Parsa" Pankka
s. 1985
Vaeltaja
Marja, miksi emme oikein tunne sinua?
Koska mä olen hengarivaeltaja, olen ollut
aika vähän aikaa.
Mitä kautta sitten päädyit partioon?
Mä aloitin partion jo tokalla, koska isi pisti
sinne. Virallisesti liityin Hemeen vasta
toissasyksynä, 2004. Aiemmin olin Tapiolan
Metsänkävijöissä. Vaihdoin, kun Lauri, Tuua
ja Jaana olivat puhuneet mua ympäri viisi
vuotta. *nauraa* Hemessä on parempaa
toimintaa ja aktiivisempaa. Ja sitten täällä
on tottakai myös paljon kavereita.
Millaista sitten on olla Pankkamafian
jäsen Hemessä?
Ei mitenkään ihmeellistä.*haukkaa lisää
juustosarvea* Lauri on menettänyt jo
toivonsa mun suhteen, se ei kerro mulle
enää mitään.
Mikä on parasta partiossa?
Retket ja leirit. Se, kun voi tanssia keskellä
metsää,
vaikka
puolalaisessa
keittokatoksessa ja sekoilla omana itsenään.
Kun ei tarvitse esittää mitään.
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Onko sinulla minkälainen elämä partion
ulkopuolella?
Heh, mulla on paljon elämää partion
ulkopuolella, toisin kuin veljelläni. Tanssin,
pelaan tennistä, nään kavereita, opiskelen
Haagan ammattikorkeassa, käyn töissä, olen
poikaystävän kanssa. Sitä rataa.
Kiho 1-2006

Tähän väliin puhtaan sattumanvarainen
mielipidekysymys. Ovatko missikisat
vanhentunut ilmiö ja lähtisitkö itse
mukaan?
Ai tällä ulkonäöllä?En todellakaan. Ja joo, on
se vanhentunut ilmiö, ei ne kilpailijat edes
ole niin kauniita.
Olit viime kesänä mukana Puolaprojektissa. Millainen vaikutelma sinulle
jäi kyseisestä maasta?
No, ihmiset oli mukavia ja paikoitellen oli tosi
kaunista mutta paikoitellen tosi köyhään
seutua. Leiri oli todella kiva. Baywatch ja
Mirekit! *nauraa*
Kartoittaaksemme persoonaasi: Minkä
kirjan luit viimeksi?
Leena Lehtolaisen uuden, “Rivo satakieli”.
Se oli ihan hyvä, perulehtolaista. Olen
lukenut häneltä aika paljon muitakin kirjoja.
Olet töissä mäkkärissä. Miten on, onko
Ronald McDonald oikeasti punatukkainen,
vai värjääkö hän hiuksiaan?
Se on salaisuus, työntekijät eivät saa
paljastaa sellaista. *mairea virne*

Temperamenttisena ihmisenä, mitä teet
kun olet vihainen?
No, aluksi mä huudan ja karjun, sen jälkeen
rupean
mököttämään.
Olen
aika
lyhytvihainen. Suutun helposti, jos vaikka
äiti valittaa turhista jutuista, tai joskus ihan
asiastakin. Tai jos Lauri on muuten vain
idiootti. *nauraa* Mutta tosissaan, jos joku
ei
tee
omaa
osaansa,
esimerkiksi
ryhmätyössä.
Torinossa on juuri nyt olympialaiset.
onko urheilu sinulle tärkeää?
On! Urheilu on mun puol elämää! Näissä
kisoissa...no, toiveet ei ole enää korkealla..
Ja kun tää haastattelu ilmestyy, niin
sittenhän tiedetään. Meillä koko perhe istuu,
makaa ja syö vain telkkarin edessä.
Curlingistakin on tullut mielenkiintoista.
Ennen se oli mun mielestä idioottilaji, mutta
sitten mä tajusin, että sehän on melkein kuin
petanqueta.
(toim. huom. Haastattelu tehtiin 24.2.)

Oletko romantikko vai realisti?
Både och. Tietyissä tilanteissa osaan ajatella
järjellä ja toisissa tunteella.
Asteikolla 1-10, kuinka blondi olet?
Kai 5. *miettii* Kai mä olen ihan fiksu, mitä
nyt joskus kuulemma kyselen tyhmiä
kysymyksiä.
Viimeisen kysymyksen aika. Missä olet
kymmenen vuoden kuluttua?
Mmm...mä asun Espoossa, omakotitalossa.
Mulla on...hetkinen, kymmenen vuotta, mä
olen 30... Mul on mies ja ehkä kaksi lasta. Ja
mä teen puheterapeutin töitä. Yksityiselle!
Ehkä... Kuka voi tietää, ennen kuin on
testannut?
Lopuksi Parsa lähettää terveisiä “kaikille ihq
beibeille, etenki Tualle, Jaanalle ja teitty
Laurille”, sekä haluaa muistuttaa Atelle, että
hänellä on kylmä. (Pakastin.)
TINDE
Kuva:LAKU

Kihokasvo -palstalla on vuosien varrella
tehty tutuksi enemmän tai vähemmän
tunnettuja kasvoja, mutta onko joku
keskeinen hahmo jäänyt väliin?
Kenet
Sinä
haluaisit
Kihokasvon
piinapenkkiin?
Lähetä
ehdotuksesi
osoitteeseen
kiho@heme.partio.net!
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Skautfäshjöön:
Suunnistuspuku
Kaikkihan me tiedämme, että suunnistamaan
lähdettäessä
on
hyvä
pukeutua
asianmukaisesti,
tyyliä
kuitenkaan
unohtamatta.
Syysretken
mutakeleillä
pikkuinen kolkka vetää jalkaansa saappaat ja
vartiolainen
kenties
vaelluskengät,
kuivemmalla kelillä lenkkareillakin pärjää
mainiosti. Suunnistaa voi sääolosuhteiden
salliessa t-paidassa ja shotseissa, ja
talvikeleillä vaikka toppahaalarissa. Tärkeintä
kuitenkin on, että sekä kompassin nuoli, että
nenä osoittavat oikeaan suuntaan ja fiilis on
korkealla kuin Futarin mäki.
On kuitenkin myös tilanteita, jolloin tarvitaan
hieman
kehittyneempää
suunnistusvarustusta.
Silloin
kyseeseen
tulee
suunnistuspuku. Meillä Hemeläisillä on tälläkin
saralla pullat hyvin uunissa, sillä HeMe:n
sinivalkoinen
suunnistuspuku
on
käytännöllinen ja ehdottomasti tyylikäs
edustusasuste. Esimerkiksi suunnistuskisat
kuten
Jukola
ovat
mitä
parhaimpia
tilaisuuksia
esitellä
muillekin,
kuinka
ajantasalla
lippukuntamme
suunnistuspukumuodissa onkaan. Sinivalkoinen väritys
ja karhun kuva rinnassa eivät suinkaan ole
mikään uusi villitys, ovathan nykyiset
konkaritkin käyttäneet niitä jo omina
aktiiviaikoinaan.
16
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Ei ehkä kuulosta kovin muodikkaalta kulkea
samoissa kuteissa vuodesta toiseen, mutta
suunnistuspuvun hienous piileekin sen
muunneltavuudessa. Se on tyylikäs asuste
joka sopii jokaiselle. Joku laittaa jalkaansa
piikkarit toinen taas lenkkarit, jotkut jopa
suojelevat sulosääriään säärisuojilla. Lisäksi
otsalla
saattaa
loistaa
moderni
ledotsalamppu tai sitten lautasenkokoinen
valohökötys. Tyylejä on siis tosiaan joka
lähtöön. Viime kesän Jukolassa raikkain
fashionsuuntaus tuli ehdottomasti HeMe:n
kasarijoukkueen suunnalta. Perinteiseen
sinivalkoiseen asukokonaisuuteen joukkue oli
lisännyt hehkuvan neonväriset hikipannat,
aitoon kasarityyliin.
Suunnistaessa saa tänäkin vuonna näyttää
hyvältä.
Paras
tapa
bongata
kesän
kuumimmat suunnistusmuodit on lähteä
vuoden 2006 Jukolaan. Sinne kannattaa
lähteä suuremmallakin joukolla kannustamaan
ja ihailemaan toinen toistaan kauniimpia ja
rohkeampia suunnistussankareitamme.

K IRKKU

SuSan Retki
PERJANTAI
Olimme salamyhkäisesti saaneet kuulla
tapaamispaikan, huomasimme niiden olevan
eri paikoissa, emmekä saaneet tietää ketä
muita sinne tuli. Sitten tulimme paikkaan
jonne piti tulla, ja olimme eri paikoissa, Ninini
Muikeron kanssa Kiasman edessä ja Lohi
Tankeron ja Juden kanssa ärrällä asemalla.
Osallistujia oli vähän, mutta silti oli hauskaa
ja puherikasta aikaa. Saimme kasan
kirjekuoria illan aikana ja onneksi eräs
mummeli auttoikin Lohituksen ryhmää
löytämään Laten mäkkärin. Sitten olimme
pari hampurilaista syöneenä perillä. Mutta
Ninni ei syönytkään hampurilaista! Hähäh!
Tulimme autoilla Pankkojen mökille jäistä
tietä pitkin. Sitten vietettiin aikaa sisällä,
tutusteltiin paikkoja ja jossain vaiheessa
syötiinkin taas. Sitten taas nukkumaan,
kuten edellisenäkin iltana. Öitä!
LAUANTAI
Tehtiin sellanen hassu juttu, että herättiin
aamulla ja syötiin hieman underligaa
jogurttipuuroa. Mutta oli hyvää, kiitos
Sitruunalle ja Toopelille. Jumpattiin ulkona
aerobicia. Seuraavaksi juoksimme metsään
etsimään Latea ja Apinaa, jotka olivat
menneet eksymään.

Kyllä
ne
lopulta
löyty.
Sitten
taas
kasvatettiin vatsalaukkua. Emme nyt oikein
saa päähän, mitä teimme tässä vaiheessa,
mutta menimme kaiketi ulos ja sytytimme
nuotion, ja kelatkaa, ihan 25:ssä minuutissa!
Aijai, tällä voi lesota. Vuorossa oli joitain
leikkejä ja yleistä ajanvieteskelyä. Ja taas
ruokaa. Sitten menimme tyhjälle kentälle
leikkimään jotain, jolla oli joku outo nimi,
mutta siis hangessa juostiin ja heiteltiin
palloa ja kyllä tuli hiki. Sieltä luikahdimme piin
kautta kuumaan saunaan ja sohvalle Varesta
katsomaan. Karaokeakin laulettiin oikein
puhtoisilla äänillä. Eräästä esiintyjästä tuli
vielä aika komea videokin… Nukkumaan.
SUNNUNTAI
Herättiin, pakattiin ja oltiin. Ei tapahtunut
oikeen mitään, paitsi jäätiin vähän jumiin
tienpenkkoihin lähtiessä. Moikka, oli kivaa!!
Jeeeeeeeeeee.
Mukana retkellä: Ninni, Muikku, Lohi,
Tankero, Jude, Late, Apina, Sitruuna, Toffe
ja Rapu.
Kauhealla vaivalla ja tuskalla raaputtaneet
NINININI JA LOHI
Kuva: LATE

Ja kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa...
Kiho 1-2006

17

Puiden välistä

-Nyt Lakukin tietää, että Intian Goassa kuu
totta tosiaan on kuumempi!
-Erikoismoovsit ihastuttivat ja kauhistuttivat
talviretkellä
-Porkkana pitää miehen kuin miehen
ryhdissä!
-Kämpällä havaittu rinkan sijasta paavi
piilossa!
-Liekö jokin Kissa vienyt Perdan kielen, kun
ei hänen ääntään enää kuulla entiseen malliin
kokouksissa?

-Oliko se uusi Seiska, kun postilaatikosta
tipahti?
-Late
uhoaa:
“Itäeurooppalainen
ratsastusvideoni ei löydy koskaan!”
-Jari sai talviretkellä ihan uudet skermat.
Kihokissat debytoivat itsensä suoraan
huipulle!
-Löytyikö
narut,
Perda?
Johtavatko
Kansallismuseon sytytyslangat sinuun?
-Kokit joraa vapaalla tyylillä!
-Hemeläiset eivät pidä huolta tavaroistaan:
Laten partiohuivi oli matkalla kaatikselle ja
Riksalta jäivät hygieniavälineet Inkooseen...
-TK. om. yks. laps. nyt. Toim. onn. ko. henk.
-Särki
on
ikuisesti
kiitollinen
sille
näkymättömälle ystävälle, joka palautti
hänen huivinsa.
-McScout, nyt lähimmässä mäkkärissäsi!
-Kiiteleelle on luvassa kiharoita, erittäin
kauniita ja todella rohkeita, sekä jokin hyvin
epäilyttävä luola...
-Toffesta on tullut viimeinkin aito stadilainen!
-Ei ole salaisuus, että HeMessä mikään ei ole
salaisuus...
-Tämän Kihon Särki teki ihan itse!

NYT ON TAAS SE AIKA VUODESTA...

Olisi ihanaa, jos tukisitte
Kihoa maksamalla Kihon
kannatusmaksun!
PARAHIN TERVEISIN KIHOKILTA.
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Mainosta Kihossa!
Nyt sinulla on tilaisuus mainostaa lehdessä,
jonka levikki on keskimäärin 520kpl ja
lukijakunta kaikenikäistä. Tuet samalla
nuorisotoimintaa.
Ota yhteyttä toimitussihteeriin ja sovi
ilmoituksestasi!
Ilmoitushinnat v.2006:
1 sivu
150 euroa
½ sivua
100 euroa
¼ sivua
50 euroa
Tarjoukset,
mediakortit
ja
lisätedot
toimitussihteeri
Tinde
Lappalaiselta,
kiho@heme.partio.net
Muistakaa, että jokainen lippukuntalainen,
joka hankkii mainoksen, saa 20% sen
tuotoista.

Muuttuvatk
o tietosi?
Muuttuvatko
Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti mahdollisimman nopeasti postilla, tai tuo suoraan Komion kololle, mikäli asut lähettyvillä.
Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

OSOITTEENMUUTOS
NIMI:
HALUAN JATKOSSA KIHO-LEHDEN SEURAAVAAN

Helsingin
Metsänkävijät
maksaa
postimaksun.
Käyttämällä
postimerkkiä,
tuette
toimintaamme

OSOITTEESEEN:

KIHON/LIPPUKUNNAN REKISTERIIN TIEDOKSI:

Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

ESIM. SAMAAN OSOITTEESEEN USEAMPIA KIHOJA,
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Helsingin Metsänkävijät ry
Ansaritie 2-4
00350 HELSINKI
.
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